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ПРОТОКОЛ № 25 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 04 жовтня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 22 особи 

 ВІДСУТНІ 5 осіб 

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування та вступають на 

ОР магістра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб (списки). 

 

СЛУХАЛИ: 
 Заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

довів до відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників, які 

виконали вимоги до зарахування та вступають на ОР магістра на місця за 

кошти фізичних (юридичних) осіб та попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які виконали вимоги до зарахування та вступають на ОР 

магістра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб у відповідності до 

поданих списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 22  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зарахування вступників, які вступають на ОР бакалавра за іншою спеціальністю, 

які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план 

на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб (списки). 

СЛУХАЛИ: 
 Заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

довів до відома членів Приймальної комісії перелік вступників, які вступають 

на ОР бакалавра за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на місця за 

кошти фізичних (юридичних) осіб. Попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про їх зарахування  
 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати вступників, які вступають на ОР бакалавра за іншою спеціальністю, 

які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб у відповідності 

із поданими списками 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 22  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про зарахування вступників на кафедру військової підготовки. 

 

СЛУХАЛИ: 
 Завідувача кафедри військової підготовки Пономаренка А., який довів до 

відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників, які виконали 

вимоги до зарахування та вступають на кафедру військової підготовки та 

попросив Голову ПК поставити на голосування питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які виконали вимоги до зарахування та вступають на 

кафедру військової підготовки у відповідності до поданих списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 22  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

4. Про зміни до правил прийому. 

СЛУХАЛИ: 
 Заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

доповів, що враховуючи положення «Умов прийому… у 2021 році» та 

виробничу необхідність, є потреба внести до «Правил прийому… у 2021 році» 

такі зміни: 

У розділі «V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання» у пункті 7, абзац перший «Для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):» доповнити 

таблицею: 

ІІІ Етап Терміни 

Прийом заяв та документів 
 

розпочинається: 25 жовтня 

закінчується: 28 жовтня 

Фахові вступні випробування проводяться: 29-30 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
01 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб: 02-03 листопада 

Терміни зарахування вступників: до 04 листопада 

 

У розділі «V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання» у пункті 8, таблицю із описом термінів і етапів 

вступу доповнити описом термінів ІІІ етапу і викласти у такій редакції: 

Етап Терміни 

І етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 14 липня 

закінчується: 23 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 24 липня до 30 

липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
02 серпня 
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Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та  

юридичних осіб 

до 06 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та  

юридичних осіб 

до 10 серпня 

ІІ етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 15 вересня 

Закінчується: 23 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 24-26 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
28 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та  

юридичних осіб 

до 01 жовтня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та  

юридичних осіб 

до 04 жовтня 

ІІІ етап 

Прийом заяв та документів 
 

розпочинається: 25 жовтня 

закінчується: 28 жовтня 

Фахові вступні випробування проводяться: 29-30 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
01 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб: 02-03 листопада 

Терміни зарахування вступників: до 04 листопада 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити та внести до Правил Прийому до державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 

2021 році відповідні зміни. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 22  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

 Ігор ЦЕПЕНДА 

    

    

 Заступник відповідального 

секретаря Приймальної комісії 

  

Іван ІВАСЮК 

 


